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THÔNG BÁO 

 

Căn cứ Bộ luật dân sự ban hành ngày 14/06/2015; 

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 21/06/2017 của Chính phú về Giao dịch bảo đảm; 

Căn cứ các quy định khác của pháp luật; 

Căn cứ Hợp đồng hạn mức cấp tín dụng số LOD.DN.730.061117 ngày 10/11/2017 giữ Công ty 

Thương mại và Dịch vụ Minh Lý (TNHH) với Ngân hàng TMCP Á Châu; 

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số công chứng 8406 17 quyển số: 04TP/CC-

SCC/HĐGD tại Phòng công chứng số 1 giữa ông Bùi Duy Phú và Bà Nguyễn Thị Thu Hằng với 

Ngân hàng TMCP Á Châu để đảm bảo cho khoản vay của Công ty Thương mại và Dịch vụ Minh Lý; 

Căn cứ các văn bản khác đã được ký kết giữa ACB và Khách hàng. 

Vào năm 2017, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) nhận thế chấp tài sản là bất động sản tại A3 

khu nhà ở bán lại thôn Hoàng, tổ dân phố Hoàng 3, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của quý khách hàng tại ACB. Việc thế chấp tài sản đã thực hiện 

thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp và đăng ký giao dịch đảm bảo theo quy định. 

Mô tả tài sản bảo đảm: quyền sử dụng 72m2 đất và tài sản trên đất là nhà ở bê tông, 05 tầng, 

diện tích xây dựng 72m2, tổng diện tích sử dụng 218,2m2 tại A3 khu nhà ở bán lại thôn Hoàng, tổ 

dân phố Hoàng 3, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội và thuộc quyền sở hữu/sử 

dụng của ông Bùi Duy Phú và bà Nguyễn Thị Thu Hằng theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 

và quyền sử dụng đất ở số 10121210435, hồ sơ gốc số 2357.2004.QĐUB/5053.2004 do UBND 

thành phố Hà Nội cấp ngày 19/4/2004. Đổi địa chỉ thửa đất và nhà ở tại Văn phòng đăng ký đất đai 

Hà Nội – Chi nhánh quận Bắc Từ Liêm ngày 13/11/2015. 

Do khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng, ACB đã chuyển nợ quá hạn và tiến hành 

xử lý tài sản theo quy định. 

Ngày 09/10/2019, ACB đã thông báo cho các bên liên quan để bàn giao tài sản cho ACB nhưng 

đến nay Khách hàng không bàn giao. 

Nay, ACB thông báo sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản theo đúng quy định của pháp luật : 

 Thời gian tiến hành thu giữ: 09 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11 năm 2019. 

 Địa điểm tiến hành thu giữ: tại bất động sản A3 khu nhà ở bán lại thôn Hoàng, tổ dân phố 

Hoàng 3, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. 

 


